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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )12(احللقة 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
ــداهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا صــلى احلمــد هللا رب العــاملني، و  وعلــى آلــه وأصــحابه أمجعــني،  حمم

وأال  ،وتفرقنـا بعـده معصـوًما ،أسأل اهللا العظيم رب العرش الكرمي أن جيعل اجتماعنا هذا مرحوًما
  معنا وال بيننا شقيا وال حمروًما. جيعل فينا وال

فســمعت بــه  ،مخســًة وعشـرين عاًمــا كـان يعمــل يف التجـارة -اهللا عليـه وســلمصــلى - النـيبملـا بلــغ 
  رضي اهللا عنها.-امرأة وسيدة من سادات قومها وهي خدجية بنت خويلد 

- حممـدقـدمت لـدين  ما أعظم هذه املـرأة! ومـا أجـل مقامهـا! ومـا أعظـم منزلتهـا! ومـا أعظـم مـا
  اهللا عليه وسلم!صلى 

صـلى - النـيباإلسالم ال يُعطي املرأة حقها؛ َمن يستطيع أن يتحدث عـن سـرية  إنالذين يقولون 
 -اهللا عليـه وسـلمصلى - النيبدون أن ُيشيد ذه املرأة الصاحلة اليت وقفت مع  -اهللا عليه وسلم

  .السالمو  الصالةعليه أفضل -دعوته وساندته ماديا ومعنويا يف 
 ،وقالــت: أعطيــك أكثــر ممــا أعطــي غــريك ،بتجارــا -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبفأرســلت إىل 

 النـيبذهـب الغـالم مـع  ،وأرسـلت معـه غالًمـا يُقـال لـه ميسـرة -السالمو  الصالةعليه - النيبفقِبَل 
يأكـل وأراد أن  -اهللا عليـه وسـلمصـلى -ضع الطعام للنيب كالعادة ملا و   ،-اهللا عليه وسلمصلى -
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ـــب! ســـيد مـــن ســـادات قومـــه ،»ُكـــْل معـــي«اهللا عليـــه وســـلم: صـــلى - النـــيبقـــال  ،وحـــده فتعج، 
  وموىل وال قيمة له! اً عبدوميسرة يرى نفسه 

هللا عليــه اصـلى - النــيبرأى أمانـة  ،فكـان هــذه أول األمـور الــيت تعجـب منهــا ،»ُكـل معِــي«قـال: 
فخـرج  ،استظل بشـجرة -اهللا عليه وسلمصلى - النيبويُرَوى يف بعض كتب التاريخ أن  ،-وسلم

  راهٌب من صومعته فقال مليسرة: َمن هذا الرجل؟
  بن عبد اهللا. حممدقال: هذا 

  قال: ما جلس حتت هذه الشجرة إال نيب.
 ،بصـــدقه ،بأمانتــه -اهللا عليــه وســلمصــلى -عــاد ميســرة إىل خدجيــة فأخــذ ُخيربهــا مبــا كــان للنــيب 

وكانـت خدجيـة  ،-اهللا عليـه وسـلمصـلى - وأيًضا بالتجارة العظيمة الـيت كسـبها ،بتواضعه ،بعفافه
ـــةمـــن أوســـط أهـــل  -رضـــي اهللا عنهـــا- ـــة: الطـــاهرة  ،نســـًبا وشـــرفًا مكوكـــان يُقـــال هلـــا يف اجلاهلي

  العفيفة.
وقبــل  ،وأحــد هــذين الرجــل عتيــق بــن عابــد ،بــرجلني -وســلماهللا عليــه صــلى - النــيبتزوجــت قبــل 

 ميمـيذلـك تزوجـت ببكـر بـن زرارة الت،  وهنـد هـذا رجـل ،ميمـي غالًمـا امسـه هنـدوأجنبـت مـن الت، 
رضـي اهللا -وقـد رواهـا عنـه احلسـن بـن علـي  ،-اهللا عليه وسـلمصلى - النيبهو الذي روى صفة 

  فقال احلسن: "حدثين خايل". ،-عنه
  ا؟ملاذ

  رضي اهللا عنها وأرضاها.-ألنه أخو فاطمة من أمها 
  مث تزوجت بعد ذلك بعتيق بن عابد.
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إين أعــرض نفســي  ،وقالــت: يــا ابــن عــم ،أرســلت إليــه -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبملــا رأت يف 
- النـيبوحلسـن خلقـك وصـدقك وأمانتـك؛ فقبِـَل  ،حسـًبا وشـرفًا الناسفأنت من أوسط  ،عليك
وقيـل أخـرب عمـه أبـا طالـب؛ فـذهبوا خلطبـة  ،فـأخرب عمـه محـزة ،ذا األمر -اهللا عليه وسلم صلى

  هذه املرأة الكرمية.
-فقـام يتحـدث أمـام والـدها  ،استمع أليب طالب؛ أبو طالب كان من الشعراء الفصـحاء البلغـاء

  فقال:  -ويُقال أمام عمها
وجعل لنا بيًتا  ،وجعل لنا بيًتا حراًما ،مضر ومن عنصر ،"احلمد هللا الذي جعلنا من ضئضئ معد

ال يـوزن برجـل إال  اً حممـدمث إن ابـن أخـي هـذا  النـاس،وجعلنـا امللـوك علـى  ،وحرًمـا آمنًـا ،حمجوًجا
ولـه يف  ،وعارية مسـرتجعة ،وهو وإن كان يف املال قل فإن املال ظل زائل ،فاقه شرفًا ونسًبا وكرامة

  وما أردمت من صداق فهو علي". ،وهلا فيه مثل ذلك ،خدجية بنت خويلد رغبة
  اهللا عليه وسلم.صلى - النيبفأصدقها فتزوجها 

وأن الــذي زوجهــا هــو عمهــا  ،قــد كــان تُــويف -رضــي اهللا عنهــا-ن خويلــد والــد خدجيــة إ بــل يُقــال
  رضي اهللا عنها وأرضاها.-عمرو بن أسد عم خدجية 

ومل يتزوج عليهـا امـراة أخـرى  -اهللا عليه وسلمصلى - النيبخدجية هي املرأة الوحيدة اليت تزوجها 
 ،ورقيــة ،وعبــد اهللا ،وهــم: القاســم ،وأجنــب منهــا أبنــاء ،عليهــا ثنــاًء عظيًمــا ينثــيُ وكــان  ،يف حياــا

  رضي اهللا عنهن مجيًعا.-ة وفاطمة؛ إال ابنه إبراهيم فكان من مارية القبطي  ،وأم كلثوم ،وزينب
ألن خدجية  -اهللا عليه وسلمصلى -ملا سيأيت للنيب  ومقدمةً  اً إرهاصك كان أيًضا هذا الزواج املبار 

ويف حثــه علــى  -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبقامــت بــدوٍر عظــيم يف رعايــة  -رضــي اهللا عنهــا-
  جل وعال.- البذل والعطاء والتضحية لدين اهللا
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 الصــالةاقرتبنــا مــن نبوتــه عليــه -مخســة وثالثــني مــن العمــر  -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبملــا بلــغ 
ــالمو  ى - كــان أبــرز األحــداث الــيت حــدثت يف وقتــه  -السهــو حــدث بنــاء  -اهللا عليــه وســلمصــل

  الكعبة، وهذا احلدث له أثر إىل يومنا هذا.
ـ ،السيول قد أثرت على الكعبة فبدأت تتهدم جدراا إنيقال  ـر وتبخ ر وقيل إن امرأة كانـت جتم
  : البد من هدم الكعبة.مكةفقال أهل  ،شرارة فأحرقتها خرجتف ،الكعبة

فقال الوليد بن املغرية: تريدون اخلري  ،فكلما دنوا أخافتهم ،ملا يؤوا هلدمها وإذا حبية سوداء تأيت
  أم تريدون الشر؟
  قالوا: نريد اخلري.

فغـــدا الوليـــد معولـــه يهـــدم  ،ة ويُلقيهـــا بعيـــًداأثنـــاء حـــديثهم وإذا بُعقـــاب يـــأيت فيختطـــف هـــذه احليـــ
  الكعبة.

فـال يـزال  ،بعضهم ال يزال حيا ويتذكرون ما حدث ألبرهة ،: ننتظر إىل اليوم التايلمكةقال أهل 
  األمر مقلًقا أن يهدموا هذه الكعبة.

  إن بقي الوليد حيا هدمنا الكعبة وأعدنا بناءها. ،قالوا: ننتظر إىل اليوم التايل
اجتمعــوا يف اليــوم التــايل فــرأوا الوليــد قــد أقبــل مــع أبنائــه وغــدوا وتعاهــدوا أال يضــعوا يف الكعبــة إال 

-وهــذا التقســيم  ،ومــال البغــي ال يــدخل يف بنائهــا ،مــال الربــا ال يــدخل يف بنائهــا ،حــالالً  مــاالً 
ـــة،حـــىت أهـــل  -تقســـيم املـــال إىل حـــالل وحـــرام م كـــانوا يعلمـــون مكأن هـــذا  أهـــل اجلاهليـــة فطـــر

فــأخرجوا مــا يســمى حبجــر  ،فاقتصــرت علــيهم النفقــة ،فبــدؤوا يف بنــاء الكعبــة ،حــالل وهــذا حــرام
 ،نيشــاؤو ومينعــوا َمــن  نيشــاؤو عــوه عــن األرض لُيــدخلوا َمــن ووضــعوا لــه بابًــا واحــًدا ورف ،إمساعيــل

  وقاموا أيًضا بسقِف باِب الكعبة.



  5Page: 

َمـن يضـع  ،أتوا إىل احلجر األسـود ،دور عظيم -وسلماهللا عليه صلى -ملا انتهى البناء كان للنيب 
  احلجر األسود؟

حــــىت أن كــــل قبيلــــة أتــــت بإنــــاء فيــــه دم ووضــــعت يــــدها  ،فكــــادوا أن يقتتلــــوا ،فاختلفــــت القبائــــل
إذا تقـاتلتم  ،فقـام شـيخ كبـري هلـم وقـال: يـا قـوم ،وتعاهدت دونه إال أن يضعوا هم احلجر األسود

  م أول داخل من باب الكعبة.فإنين أقرتح أن ُحنك  ،فنيتم
  قالوا: نعَم الرأي.

 ،، فقالوا كلمـة واحـدة: الصـادق األمـني-اهللا عليه وسلمصلى -فكان أول من دخل الباب نبينا 
  رضينا رضينا.

- النيبووضع  ،فمسكت كل قبيلة بطرف ،أن يأتوا بثوب -اهللا عليه وسلمصلى - النيبفأمرهم 
 الصـالةعليـه -احلجر األسود بيده الشريفة املباركة الربة الرحيمة يف مكانه  -لماهللا عليه وسصلى 

  .السالمو 
 ،لوال أن قومك حديثو عهٍد جباهلية هلدمت الكعبة«قال لعائشة:  -اهللا عليه وسلمصلى - النيب

  .»وجعلت هلا بابًا شرقيا وآخر غريبَ◌ا ،وأدخلُت احلجر
أن يف هـذا عـدم تعظـيم  الناسمل يفعل هذا األمر خشيًة أن يظن  - عليه وسلماهللاصلى - النيبف

األمــر واســتمر علــى مــا هــو عليــه حــىت أتــت  -اهللا عليــه وســلمصــلى - النــيبفــرتك  ،هلــذه الشــعرية
 وعبـد امللـك ،واملدينة مكةفكان عبد اهللا بن الزبري هو أمري املؤمنني يف  ،خالفة عبد اهللا بن الزبري

وأعـاد  ،فأتى عبد اهللا بن الـزبري فهـدم الكعبـة ،بن مروان يف الدولة األموية يف سائر بالد املسلمني
ــاج إىل  ،بناءهــا علــى قواعــد إبــراهيم ــةفلمــا دخــل احلج رضــي اهللا -وقتلــوا عبــد اهللا بــن الــزبري  مك
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م الكعبــة وإعــادة أرســل إىل عبــد امللــك بــن مــروان يقــول لــه: لقــد قــام عبــد اهللا بــن الــزبري ــد -عنــه
  بنائها.

  قال: أعدها كما كانت.
أرسـلوا  -أو املنصـور-ملـا أتـى يف عهـد املهـدي  ،فهدموا الكعبة وأعادوا بناءها على مـا نـرى اليـوم

  إىل اإلمام مالك وقالوا: نريد أن دم الكعبة لنجعلها على قواعد إبراهيم.
  بل تبقى الكعبة على وضعها هذا. ،فقال: ال أرى ذلك

إىل  مكـةوبقيت  ،وتذهب هيبتها ،هذا يهدم وهذا يبين ،قال: حىت ال تكون ألعوبة بيد امللوكمث 
  اهللا عليه وسلم.صلى - النيبيومنا مبا كانت عليه قبل مبعث 

 ،يف آخر الزمان سيأيت رجل من احلبشة محش الساقني«أخربنا أنه  -السالمو  الصالةعليه - النيب
  .»بة ويهدمها لبنة لبنةفيقف على ظهر الكع

  يأذن بزوال هذه الكعبة. -عز وجل-؛ فإن اهللا الناسوظلموا  ،وتركوا دينهم ،كةم الناسإذا ترك 
  وخنتم ا املقام: حدث احلجر األسود.-أيًضا من األحداث اليت حدثت 

ســود فرأيتــه لــو تقــرؤون يف كتــب الفقهــاء يف القــرن الرابــع جتــد أنــه يقــول: فــإذا بلغــت إىل احلجــر األ
  يكن مكانه فإنك تشري إىل مكانه. مل وإن ،مكانه فتستلمه بيدك

  أين ذهب؟
وكان قائدهم أبـو  ،وهم طائفة من الباطنية ،من اهلجرة أتى قوم يُقال هلم القرامطة 317يف سنة 

  :مث اعتلى على ظهر الكعبة وقال ،يف أيام احلج الناسفقتلوا  مكةفأتوا إىل  ،سعيد اجلنايب
  أنا اهللا وباهللا أنا ** أنا أخلق اخللق وأفنيهم أنا

  أستغفر اهللا!
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وبقَي احلجـر بعيـًدا عـن مكانـه أكثـر مـن  ،ونُقل هذا احلجر إىل األحساء ،مث اقتلع احلجر األسود
ملا نقلـوه؛ يقـول الـراوي: فكـان ينقلونـه  ،أكثر من عشرين سنة وهو بعيد عن مكانه ،عشرين سنة

  فنقلوه على مئة بعري. ،البعري اآلخر فيموت مث ،على بعري فيموت
فمـا أتـى يف زمــن أحـد اخللفــاء شـرى هـذا احلجــر مـنهم وأعــادوه علـى بعـري واحــد حـىت وضــعوه يف 

  مكانه الذي نراه فيه.
  بعض الكسور اليت تُرى فيه أا من آثار قلع احلجر األسود يف ذلك الزمان. نإ ولذلك يُقال

 أمت و  الصـالةعليـه أفضـل - حممـدرهاصـات الـيت حـدثت قبـل مبعـث هذه كانـت أهـم األخبـار واإل
 -اهللا عليـه وسـلمصلى -هي بعثة نبينا  ،بعدها ملرحلة جديدة يف حيام الناسليستعد  -السالم

  يوم أن كان عمره أربعني عاًما.
  وعلى آله وأصحابه أمجعني. حممداهللا وسلم وبارك على نبينا صلى و 
  
  
  
  
  
  
 


